
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД
ОБЕКТ: Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020”- Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна 
връзка с ж.к. „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда 
(фаза 1) в град Велико Търново

Д О Г О В О Р  

№ BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-.£jr

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание 112, ал.1 от ЗОП

Днес .2017 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  
Кмет на Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен 
счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона 
за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2."ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД, наричано по-долу

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес на управление: област София (столица), 
община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, ул. Лозенска планина №17-19, 
телефон 02/ 980 88 22; факс 02/986 22 36;http://www.ptc-bg.com, ел. поща: 
valentm.milushev@pmg-holding.com, с ЕИК: 121625981, представлявано от
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ, определен за изпълнител след проведена
процедура за възлагане на обществена поръчка №00073-2017-0047, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл. 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: Дейности по 
извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска 
среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
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градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”- 
Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и
рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка е ж.к. 
„Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град 
Велико Търново.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични 
цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за 
обекта/подобекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР. носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до 
изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие 
на договора.
- Срокът за изпълнение на СМР е 245 календарни дни и започва да тече от датата на 
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и 
приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа (Приложение №15 към чл. 7. ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството)
- Срок за изпълнение на дейностите по строително -  монтажните работи по време на 
отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове е до датата на 
изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, 
включени в него.
(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, 
предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване 
на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор 
за ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, сключен с УО на 
ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН -В01611БОР001-1.009-0004-С01. 
Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписване на ДПБФП от дата 
17.01.2017г. и в който срок се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на 
искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно 
разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и 
окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за 
изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 
17.10.2018г„ е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта. 
Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор 
за ДПБФП. В горния случай се запазва предложения от участника срок за изпълнение, 
който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
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Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностни 
сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 10%, както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 577 564,93 /един милион петстотин 
седемдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и три 
стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 %  - 1 893 077,92 / един милион осемстотин 
деветдесет и три хиляди седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/, 
образувано, както следва:

За Обект №  1 - 929 600.82 /деветстотин двадесет и девет хиляди и шестстотин лева 
и осемдесет и две стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 %  - 1 115 520,98 / един милион сто 
и петнадесет хиляди петстотин и двадесет лева и деветдесет и осем стотинки/

За Обект № 2 — 647 964,11 /шестстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин 
шестдесет и четири лева и единадесет стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 %  - 777 556,93 
/седемстотин седемдесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест лева и 
деветдесет и три стотинки.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % от стойността -  авансово, а именно: 552 147,73 / петстотин петдесет и две 
хиляди сто четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/, а с ДДС -  
662 577,28 / шестстотин шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем лева 
и двадесет и осем стотинки/

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
оригинални фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. 
Г аранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените 
форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. 
Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. 
Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези 
средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или 
усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на 
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано 
неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за 
авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в ЗОдн. 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени 
СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от 
лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по 
доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете 
работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща 
на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани с разходооправдателни 
документи -  подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат 
за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени 
платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
1. Получил фактурата:............................. (Ръководител проект инж. Динко Кечев)
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с 

изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДПБФП 
от дата 17.01.2017г. с № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 по ОПРР 2014-2020 г.’\

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако е налице:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен 
надзор констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от проекта за обекта и / или материалите не са 
съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен 
надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на 
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че 
действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това 
число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и 
вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 
настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN

, BIC код на банката , при
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(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, 
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или 
добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към 
момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен 
проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите 
са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които 
биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на 
условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен 
договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с 
отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в 
стойността по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при 
извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително 
съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят 
предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се 
заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в 
растеж" 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно 
ДПБФП.

(13)Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя 
съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните 
цени. предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено- 
стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени 
единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, 
предложени в офертата, както следва:

- часова ставка 3,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 40 %;
- допълнителни разходи върху механизация 20 %;
- доставно - складови разходи 5 %;
- печалба 5 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 
поръчката;
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4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 
извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да
проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на 
предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно
изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при 
каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, 
подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. 
Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността 
на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или 
обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва 
периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него 
срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са 
всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и 
начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите 
във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно 
със подизпълнител/и, посочен/и в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи 
договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.
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(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по а л .5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да 
е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането 
за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 
му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода 
на изпълнението на поръчката.

(13)3амяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по 
ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 
11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са 
част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна 
финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания,
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произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 или от 
кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на 
възложената работа.

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходяити материали при 
извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта 
следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната 
дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който 
не вреди на околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното 
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на 
проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния 
протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: Христо Йончев

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат 
на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, 
всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; 
техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително- технически 
норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните 
места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове 
по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки 
за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия
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строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да 
забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят 
в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или 
престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да 
информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел 
прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на 
работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението 
на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при 
условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична 
счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора 
и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на 
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
има право да получи уговорената за строително- монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
не изпълни това задължение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали 
договора с последиците предвидени в него.

Чл. 16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване 
на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с 
такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети 
лица. включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени 
от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата 
и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното 
съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при 
извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по- 
малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на 
изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или 
прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за 
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се 
налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно 
дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не 
са били извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, 
включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, 
като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални 
ресурси. Ресурсите, в това число: персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 
ЕЕДОЩЕдинен европейски документ за обществени поръчки), както и техниката 
посочена и организирана в Техническото предложение трябва да бъдат налични в 
предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:
1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
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3. съответно намаление на възнаграждението;
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е 

негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение 
и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на 
авансово получените суми. при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна 
страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за 
завършване на СМР, с последиците на чл.21. ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен 
ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и 
в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

V IT АРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. 
разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 
в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи:
- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях- 10 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи / подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешни 
инсталации на сгради- 5 години;
- за преносни и разпределетилни проводи /мрежи/ и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура- 8 години;
- за пътища и улиците- две години, а при основни ремонти- една година;
- за съоръжения за пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство -  10 
години; при основен ремонт и рехабилитация -  4 години
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- за водоснабдителни съоръжения и системи- 8 години.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на 
обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дефекта се отстранява в срок съгласно предложения в 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който тече след писмено уведомяване 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дефекта.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването 
им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се 
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично 
необходим срок.

VIII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % от стойността на 
обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора, а именно в размер на 70 990,42 
/седемдесет хиляди деветстотин и деветдесет лева и четиридесет и две стотинки./

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или 
застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на 
всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  
гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в 
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго 
основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за 
развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и 
приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това 
изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения 
процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на 
гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем 
дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от 
банката-гарант. и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като 
задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане 
на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за 
предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на 
гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без 
прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени 
работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици 
и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се 
представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да 
спре/задържи/ плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за 
изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в 
парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок. съгласно договорените условия, 
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна 
застрахователна полица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с 
предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в
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седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови 
застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от 
датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.ЗО (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 
настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите 
задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна 
за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата 
сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени 
доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието 
задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички 
мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване 
на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум 
периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом 
обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи 
да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за 
спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за 
възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и 
осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора 
като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.
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(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през 
което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на 
която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела 
съществуването й. на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по 
раздел IX ..Непреодолима сила“ , освен с писмени уведомления може да се удостоверява 
и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него 
срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за 
ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 
2014-2020 на дата 17.01.2017 г.с № от ИСУН В016КЕОР001-1.009-0004-С01. 
Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020. в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност 
по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, в това число да спазва 
насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента 
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите 
актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи. Дирекция 
..Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР /АФКОС/, 
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите. Европейската сметна 
палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това 
число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, 
свързани с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи 
всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на 
достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР. Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия.
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Дирекция ..Защита на финансовите интереси на Европейския съюз". МВР /АФКОС/ и 
други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да 
осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, 
преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на
представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, 
свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките,
съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението 
на дейностите. ..Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект, 
което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по 
проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на 
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския
съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички
документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата 
на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни 
процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. в своите 
доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички 
контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на 
Оперативната програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. 
Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова 
информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този 
документ е създаден в рамките на проект „Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново" който се осъществява е финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г„ съфинансирана от 
Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.’\

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 
проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 
тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, 
комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 
чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
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Чл.33( 1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено:
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната 
страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в 
срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната 
страна от дължими към неизправната страна суми:

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, 
които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това 
число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за 
изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
гаранцията за изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение 
или правата по застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона
случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва 
подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени 
подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни 
друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за 
обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП 
ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз 
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е 
следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, 
постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При 
прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени 
вреди от прекратяването на договора.

9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е 
необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116. ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от 
Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се 
прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на
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извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване 
ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна 
полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33. ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на 
възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима 
по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от 
лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива 
са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени 
такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу 
него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор.Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор.

(5)При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или 
да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. 
Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го 
освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми 
писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при 
приета кореспонденция.
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(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 
настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:
1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон. 
Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предлож^йи(1'да шг/З9, ал. 3,,с.2-отТШЗОП.

Този договор се еъстайи Ц подпрса/В два еднообразни оригинални екземпляра, по 
един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ПАНОВ > / .........
Кмет на Община Великр/Ц^рнов^) /

Даниела Данчева
Главен счетоводит/1 Община Велико Търново 

Съгласували:

Надя Петрова
Директор Дирекция ,,^ 'щ ествени поръчки“ 

инж. Динко Кечев
Директор Дирекция ..Стротедт^ЪТДътродсл во на територията“ 

Мариела Цонева
Директор ДирерцкГЛХроекти и програми“

Русанка Александрова;
Главен ю рисконсудт^ф екщ ^И ^бщ ествени поръчки”
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О бр азец  № 4.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
п о  ч л . 3 9 , а л . 3 , т .2  о т  П П З О П

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020”
за обособена позиция № 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка 
с ж.к „Бузлуджа”, вкл. улично осветление/енергоспестяващо улично осветление и 
достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново.

Долуподписаният/ната Валентин Милушев
в качеството ми на Управител

( п о с о ч е т е  д л ъ ж н о с т т а )  

на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД,
( п о с о ч е т е  н а и м е н о в а н и е т о  н а  у ч а с т н и к а )  

с ЕИК: 121625981 актуален телефон: 02/ 980 22 99 
факс: 02/ 986 22 36, електронна поща valentin.milushev@pmg-holding.com

Регистрация по ЗДДС: BG 121625981 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, 
указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението:

Банка:
IBAN:
В 1C.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева
без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение 
ще се взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, 
комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично 
вярната стойност, като се считаме обвързани от аритметично вярната определена сума.

mailto:valentin.milushev@pmg-holding.com
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2. Начин на плащане.по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020”
За обособена позиция № 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка 
с ж.к „Бузлуджа”, вкл. улично осветление/енергоспестяващо улично осветление и 
достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново.

, е както следва: 1 577 564.93 /един милион петстотин седемдесет и седем хиляди 
петстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и три стотинки/(словом) без ДДС, а 
с ДДС 20 % - 1 893 077.92 /един милион осемстотин деветдесет и три хиляди и 
седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/(словом)

образувано както следва:

За Обект 1: „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”, град Велико Търново: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. 
енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1)
929 600.82 /деветстотин двадесет и девет хиляди и шестстотин лева и осемдесет и 
две стотинки /(словом) без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 115 520.98 /един милион сто и 
петнадесет хиляди петстотин и двадесет лева и деветдесет и осем стотинки/(словом)

За Обект 2: „Алейна връзка ж.к „Чолаковци” - ж.к „Бузлуджа”, град Велико Търново 
вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. Прогнозна стойност: 647 
964,11 /шестстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и четири 
лева и единадесет стотинки/(словом) без ДДС, а с ДДС 20 % - 777 556.93 /седемстотин 
седемдесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест лева и деветдесет и три
СТОТИНКИ/(словом)

Посоченото възнаграждение включва:
/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с 
представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за 
действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано 
съгласно приложена количествено- стойностна сметка и анализи за доказване на 
единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи 
на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими 
за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за 
изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и 
разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и 
непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са 
разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни 
работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи,
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които към момента на разработване и одобряване на технически или работен 
инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение 
на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. 
Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да 
отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на 
която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен 
протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане 
при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително 
съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят 
предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се 
заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в 
растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно 
ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с 
документите по- горе количества, на базата на единичните цени, предложени с 
ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, 
единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в 
офертата, както следва:

- часова ставка З.ООлв./час;
- допълнителни разходи върху труд 40 %;
- допълнителни разходи върху механизация 20 %;
- доставно - складови разходи 5 %;
- печалба 5 %.

Аванс в размер на 35 % /тридесет и пет процента/ от стойността на обществената 
поръчка. /Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне 
на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа 
пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени 
СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от 
лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по 
доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете 
работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща 
на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/ Количествено стойностни сметка;
2/Анализи за всички работи;
З/Ел. носител/е случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 15/09/2017

Име и фамилия В

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и „Политфейд Кънстръкнгъ
печат /  /

ЕООД
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О БО СО БЕНА П О ЗИ Ц И Я  1: о б е к т : "П О Д О Б Р Я В А Н Е  Н А  Г Р А Д С К А Т А  СРЕДА  

В Ж .К . "Ч О Л А К О В Ц И ": Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я  И Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Я  Н А  У Л И Ц И , 

П Е Ш Е Х О Д Н И  АЛ ЕИ  И Т Р О Т О А Р И  И А Л Е И Й Н А  ВРЪ ЗКА  С Ж .К .  

"Б У З Л У Д Ж А ", В КЛ . У Л И Ч Н О  О С В Е Т Л Е Н И Е / ЕН ЕРГО С ПЕС ТЯ В А Щ О  У Л И Ч Н О  

О СВЕТЛЕНИЕ И Д О С Т Ь П Н А  С РЕД А  ( Ф А ЗА  1 ) "  В Г Р .В Е Л И К О  ТЪ РНО ВО .

1 . П О Д О Б Е КТ  1 "ГР А Д С КА  С РЕД А  В Ж К  Ч О Л А К О В Ц И "

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я  НА С М Е Т К И  - етап  1

№ ЧАСТ
С Т О Й Н О С Т /л в ./

1 АРХИТЕКТУРНА 594 942,22

2 КОНСТРУКТИВНА 51166,01

3 ГЕОДЕЗИЯ 22 112,26

4 ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ 20 561,52

5 ВОДОПРОВОД 8 077,52

6 КАНАЛИЗАЦИЯ 89 944,54

7 ПАРКОУСТРОЙСТВО 58 287,58

ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС 8 4 5  0 9 1 ,6 5

10%  н е п р е д в и д е н и 84 509,17

Всичко ПОДОБЕКТ 1 929 600,82

2 . П О Д О Б Е К Т  2: П Е Ш Е Х О Д Н А  АЛЕЯ М Е Ж Д У  Ж К  „ Ч О Л А К О В Ц И " И  

Ж К "  Б У З Л У Д Ж А "

№ ЧАСТ
С Т О Й Н О С Т  /л в ./

1 Архитектура 276 393,02

2 Конструкция 131 818,59

3 Паркоустройство 43 676,18

4 Електро 88 145,83

5 Геодезия 2 549,04

6 Видеонаблюдение 46 475,62

Обща стойност, без ДДС 5 8 9  0 5 8 ,2 8

Н е п р е д в и д е н и  10% 58 905,83

Всичко ПОДОБЕКТ 2 647 964,11

РЕКАП И ТУЛ АЦ И Я

О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т  Н А  О БЕ КТА, БЕЗ Д Д С : 1 5 7 7  5 6 4 ,9 3

Д Д С  20% : 31 5  5 1 2 ,9 9

О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т  Н А  О БЕКТА С Д Д С : 1 8 9 3  0 7 7 ,9 2

итт:
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В Ж .К. 
"ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ 

И ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С Ж .К . "БУЗЛУДЖА", ВКЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ/ 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА СРЕДА ( ФАЗА 1 ) "  В

ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ПОДОБЕКТ 1 "ГРАДСКА СРЕДА В ЖК ЧОЛАКОВЦИ"
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА етап 1
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР
МЯР

КА
КОЛИ

ЧЕСТВО
ВД.

ЦЕНА
стойност

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1 Демонтаж на съществуващ метален парапет от квартала до 
алея м 55,20 0,82 . 45,26

2 Демонтаж на съществуваща бетонова настилка м2 2169,08 0,81 /  1756,95
3 Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка м2 871,22 0,74 644,70

4 Демонтаж на съществуваща мозайка пред входове на блокове м2 100,73 2,70 271,97

5 Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка м2 4098,78 0,89 ,• 3647,91
6 Демонтаж на съществуващи бетонови стъпала м3 31,83 11,34 360,95

7 Демонтаж на съществуващи бетонови улеи със сифони за 
отичане на вода пред входовете.

м 590,36 1,56 ! 920,96

8 Демонтаж на метални тръби за изтупване бр. 18 9.45 170,10
9 Демонтаж на бетонови улични бордюри м 1571,1 0,70 ■/ 1099,77
10 Натоварване и превоз на строителни отпадъци м3 762 6,42 4892,04

общо за Демонтажни работи 13 810,61
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ

1
Доставка и направа на настилка с бетонови павета -дебелина 
бсм на пясъчно легло 4-5см м2 5778,28 25,17 . 145439,31

2
Доставка и направа на настилка от бетонови павета с 
деб.Юсм на цименто-варов разтвор М50-Зсм Б4 и Б5 кв.8 
пред бл.295,296 и кв.6 северно

М2 795,60 32,81 ✓ 26103,64

3
Доставка и направа на настилка от бетонови павета с 
деб.Юсм на пясъчно легло Б7

М2 820,66 26,71 21919,83

4
Доставка и направа на настилка от бетонови решетки за 
нови паркоместа на пясъчно легло 4-5см М2 260,66 26,34 6865,78

5
Доставка и поставяне на готови бетонови елементи-прав 
бордюр 25/50/10 върху бетонова основа стъпала при входове 
на блокове - детайл БЗ

м 435,19 16,62 ч 7232,86

6
Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/5 по 
съществуващи стъпала при входове кв.8

м2 40,67 26,22 j  1066,37

7
Доставка и поставяне на един ред прави бордюри 25/50/10 
на съществуващи бетонови подпорни стени м 687,76 16,62 • ■ 11430,57

8
Доставка и монтаж на прав бордюр 25/50/10- 2 реда над нова 
бетонова основа-Б1 м 2380,34 26,98 ■. 64221,57

9

Зидария от прав бордюр 25/50/10 на цименто-пясъчен 
разтвор за страници на стъпала и рампи (дюбелирана 
зидария) в кв.2, кв.7, .кв.8 и кв.5 - детайл Г и А по констр. 
проект

м3 14,59 211,66 3088,12

ПО00338
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР- коли- ЕД. стойност

10 Доставка и полагане на 2 реда прав бордюр 25/50/10 между 
тротоарна площ и зелена площ-Б2 м 644,77 26,98 , 17395,89

11 Доставка и подзиждане с 3 реда прави бордюри на бетонова 
стена между зелена площ и тротоар м 12,50 40,54 , 506,75

12
Доставка и полагане на нов уличен бордюр 18/35/50, 
включително изкоп, бет.основа по детайл В от част констр, 
кофраж и всичко необходимо

м 1900,30 22,58 У 42908,77

13 Доставка и полагане на 1 ред прав бордюр 25/50/10 между 
павета и решетки на пясъчно легло-07 м 61,57 11,22 , 690,82

14 Доставка и поставяне на 1 ред прави бордюри 25/50/10 на 
нова бетонова основа между паркоместа и зелена площ Б7

м 87,90 16,38 у 1439,80

15
Запълване на фуга между съществуваща мозаика пред вход 
и новата настилка с пълнител на полиуретанова основа със 
сив цвят, вкл. материал

м 123,32 1,02 /  125,79

16
Доставка и полагане на основа от трошен камък -35см под 
настилки, вкл. Трамбоване м3 656,98 26,55 / 17442,82

17 Доставка и полагане на основа от трошенка къмък -20см под 
настилки, вкл. Трамбоване м3 1155,66 26,92 ; 31110,37

18 Доставка и полагане на геотекстил под настилки м2 6859,60 1,72 11798,51

19 Доставка и полагане на основа от трошен камък под 
бордюри, вкл. трамбоване - Детайл В 2

м3 31,42 26,63 >' 836,71

20
Доставка и направа на пясъчно легло с деб.4-5см под 
настилки м3 342,99 22,42 7689,84

21
Изрязване с машина на ивица асфалт с ширина до 1м от 
съществуващ бордюр м2 1571,14 1,66 2608,09

22 Възстановяване на разрушена асфалтова настилка при 
полагане на нови улични бордюри, ивица с ширина до 1м

м2 1571,14 11,10 . 17439,65

23
Доставка и направа на плътен асфалтобетон, Е=1200 МРА с 
деб. 4см квартал 7 и кв.12 м2 1210,00 11,97 ' 14483,70

24
Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Е 800 
МРА бсм-квартал 7 и кв.12 м3 72,60 247,19 • 17945,99

25
Доставка и полагане трошен камък Е=200-250 МРА 45см 
квартал 7 и кв.12 м3 544,50 27,60 У 15028,20

26
Доставка и полагане на трошенокаменна основа под бордюри 
,вкл. Трамбоване - при нов асфалт в кв. 7 м3 20,08 26,88 'У  539,75

27

Изработване и монтаж Парапети / ръкохватки/ от стоманени 
тръби Ф50мм две ръце при всички стълби и рампи пред 
входове на блоковете е височина 0.95м, съгласно принципен 
детайл в чертеж 12

м 185,37 59,19 10972,05

28
Доставка и монтаж Тактилни плочи - жълти 30/30/5см пред 
стълби и рампи пред входове на блоковете бр. 407,00 4,27 1737,89

29
Доставка и монтаж Тактилни плочи -  жълти -30/30/5см при 
скосявания за пресичане на тротоарите бр. 240,00 4,27 1024,80

30
Доставка и монтаж на Указателни табели, съгласно 
спесификация на материалите бр. 14,00 93,73 V 1312,22

31
Пейки без облегатки от мозаечен бетон -  виж изисквания 
към дизайна в спесификация на материалите

бр. 69,00 243,55 - 16804,95

П 0 Ш 8 8
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР- коли- ЕД. стойност

32 Пейки с облегалки -  виж изисквания към дизайна в 
спесификация на материалите бр. 3,00 348,28 - 1044,84

33 Кашпи от мозаечен бетон -  виж изисквания към дизайна в 
спесификация на материалите бр. 16,00 138,81 , 2220,96

34 Кошчета за отпадъци - -  виж изисквания към дизайна в 
спесификация на материалите

бр. 5,00 196,95 V 984,75

35 Беседки с изисквания към дизайн, съгласно спесификация на 
мат. бр. 5,00 4525,76 22628,80

36
Демонтаж на капаци на канализационни шахти, подзиждане 
с бетонови тухли за изравняване с нивото на новата настилка 
и монтаж на капаците

бр. 1,00 83,62 83,62

37 Запълване на цветарници и около дървета с пръст м3 2,25 7,13 16,04

38 Доставка и полагане на градински бордюри 16/8/50 около 
дървета кв.7 м 21,50 12,20 . 262,30

39 Изравнителна циментова замазка 4см върху бетонова 
настилка за детски площадки м2 161,62 6,52 1053,76

40 Ударопоглъщатца каучукова настилка -цвят зелен 
400х400х30мм за детски площадки в кв.7, кв.2, кв.12 и кв.8

м2 161,62 51,27 j  8286,26

41
Доставка и монтаж на цветна ограда с височина 1.00м на 
детски площадки, вкл. Врати с шир. 1м в кв.2,кв.7, кв.12, 
съгласно спесификация към архитектурен проект

м 11 96,48 ^ 1061,28

42
Доставка и монтаж на цветна ограда е височина 0.80м на 
детски площадки в кв.7, кв.12, съгласно спесификация към 
архитектурен проект

м 30,50 95,89 2924,65

43 Доставка и монтаж на врати с н-1м  и ширина 1.00м за 
детски площадки бр. 1 101,10 7 101,10

44
Доставка и монтаж на тротоарни плочи 30/40/4.5 върху 
стъпала при стълбище връзка на кв.Чолаковци с пешеходна 
алея

м2 105,97 25,66 7 2719,19

45 Филцов бетон за изравняване на съществуващи стъпала м3 10,60 99,48 , 1054,49

46
Награпяване на съществуваща бетонова настилка за връзка с 
новата облицовка на стъпала м2 105,97 1,67 . 176,97

47
Доставка и монтаж на 1 ред бетонови плочи 30/40/4.5см 
върху съществуваща бетонова стена покрай стълбите към 
алея

м2 11,80 27,98 4  330,16

48

Изработка и монтаж на метален парапет - квадратен профил 
4см-колони, ръкохватка-тръба ф60/3 мм- Юкг стомана нам  
и обшивка с белено дърво ф9; ф7-8см, импрегнирано под 
налягане с водоразтворим консервант на медна основа -Зм 
дървен материал на м ограда, вкл. закрепване с анкерни 
болтове в съществуващи стъпала по архитектурен детайл 
чертежи №19 и №20

м 60,65 74,38 4511,15

49
Почистване с пясъкоструене, нанасяне на два слоя грунд - 
ПФ 02 и три слоя алкиден емайлак -ПФ-12 на метална 
конструкция на парапети

м2 178,28 23,44 ,/ 4178,88

0 0 0 0 3 9 !
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N5 НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР- коли- ЕД- стойност

50
Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка по 
спесификация към архитектурен проект за квартал 7 бр. 1 8281,00 ^  8281,00

общо за Нови видове работи 581 131,61
ОБЩО АРХИТЕКТУРА 594 942,22

700039 -

г 4
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В 
Ж.К. "ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, 

ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С Ж.К. "БУЗЛУДЖА", 
ВКЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ/ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

И ДОСТЪПНА СРЕДА ( ФАЗА 1 )"  В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

П О Д О Б Е КТ 1 " Г Р А Д С К А  С Р Е Д А  В Ж К  Ч О Л А К О В Ц И "  

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЕТАП 1
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

ЕД.

ЦЕНА

стойност

1
Изкоп в земни почви за основи на бордюри покрай 
тротоари и зелени площи по дет. Б с ширина до О.бОм и 
дълбочина до 2м

м3 229,20 2,39 , 547,79

2 Изкоп в земни почви за стени по дет.А, за стъпала, за 
основи на страници на стъпала с дълбочина до 2м м3 70,90 2,39 169,45

3 Кофраж за основи на стени по дет.А м2 74,60 12,04 ' 898,18

4 Кофраж за основи на бордюри по дет. Б м2 458,40 12,04 5519,14

5 Кофраж за основи на страници на стъпала м2 212,50 12,04 / 2558,50

6 Кофраж за стъпала м2 124,20 13,59 ■ 1687,88

7 Изработка и монтаж на армировка Ст AI - Ф6-6.5 кг. 1690,00 1,40 2366,00

8 Изработка и монтаж на армировка Ст AIII - N8-14 кг. 828,00 1,40 1159,20

9 Изработка и монтаж на армировка Ст AllI - N8-14 за 
глобели за стъпала кг. 357,00 1,40 V 499,80

10 Смола за анкериране на армировъчна стомана л 49,00 110,01 . 5390,49

11
Бетон С20/25 за основа на бордюри по детайл Б и 
детайл А м3 126,10 107,64 у 13573,40

12 Бетон В 10-подложен за основа на страници на стъпала 
по дет. Р-2-2 конете. Ппоект

м3 3,30 94,21 310,89

13 Бетон С20/25 за основи на страници на стъпала м3 38,00 107,64 7 4090,32

14 Бетон С20/25 за стъпала м3 27,60 107,64 V 2970,86

15 Полиетеленово фолио под стъпала м2 138,00 1,76 242,88

16 Насип от трошен камък под стъпала , вкл.трамбоване м3 21,50 26,63 572,55

17 Превоз бетон м3 195,00 5,04 982,80

18 Натоварване и превоз на пръст със самосвал м3 390,10 6,20 2418,62

( I 0 0 U 3 9 .
/1
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19 Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка на детска 
площадка кв.7 м3 10,10 107,64 м 1087,16

20 Кофраж за армирана бетонова настилка на детска 
площадка кв.7

м2 8,00 12,04 у 96,32

21 Изработка и монтаж на армировка Ст АШ - N8-14 за 
арм. Настилка на детска площадка

кг. 606,00 1,40 848,40

22 Бетон С20/25 за отводнителни решетки м3 29,50 107,64 3175,38

Общо Конструктивна част 51 166,01

П 0 0 0 3 9 :
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В Ж.К. 
"ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ПЕШЕХОДНИ 

АЛЕИ И ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С Ж.К. "БУЗЛУДЖА", ВКЛ. УЛИЧНО 
ОСВЕТЛЕНИЕ/ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА СРЕДА ( 

ФАЗА 1)" В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ПОДОБЕКТ 1 "Г Р А Д С К А  С Р Е Д А  В Ж К  Ч О Л А КО В Ц И "

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ 
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА- първи етап
№ ВИДОВЕ РАБОТИ Мярка Количество ед. цена стойност

1
Изкопни работи за зелени площи с багер в земна почва 
на отвал

м3 466 2,39 - 1113,74

2 Обратни насипи от пръст .включително трамбоване м3 687 6,37 7 4376,19

3 Изкоп в алеи за нови улици с багер на отвал м3 221 2,39 528,19

4
Изкоп в алеи за нови улици с багер на транспорт, 
превоз и разриване на депо

м3 3137,26 5,13 16094,14

Общо Геодезия 22112,26

000039
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В 
Ж.К. "ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, 

ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С Ж.К. "БУЗЛУДЖА", 
ВКЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ/ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И 

ДОСТЪПНА СРЕДА ( ФАЗА 1 )"  В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ПОДОБЕКТ 1 "ГРАДСКА СРЕДА В ЖК ЧОЛАКОВЦИ" 
ЧАСТ: ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА етап 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ
№ Наименование Мярка Колич. ед цена стойност

1
Доставка на индиректен парков осветител 70W G12 IP65 Class I, к- 
кт с КМХЛ 70 W

бр 27 176,35 4 761,45

2
Доставка на стоманотръбен стълб с фланец Н3,5м - тип парков, 
поцинкован прахово боядисан

бр 27 202,86 J  5 477,22

3 Доставка на анкерна група са стълб бр 27 28,67 • 774,09

4 Доставка на клемна кутия за стълб със стопяем предпазител бр 27 19,45 ,/ 525,15

5 Доставка на заземителен кол бр 27 15,47 417,69

6 Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 m 122 0,72 ,  87,84

7 Доставка на кабел СВТ 3x4mm2 m 510 1,77 ' 902,70

8 Доставка на тръба гофрирана /Е 40 мм m 500 1,02 v 510,00

Общо Спецификация на материалите 13 456,14
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ Наименование Мярка Колич. ед. цена стойност

1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен km 0,44 192,59 V 84,74

2
Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно 
засипване и трамбоване

m 440 5,85 2 574,00

3 Направа на подложка за полагане на кабел m 440 1,83 ■' 805,20

4
Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойноста на 
тръбата/

m 460 1,02 469,20

5 Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб бр 27 19,32 ■ 521,64

6
Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойноста 
на стълба/

бр 27 28,91 4  780,57

7
Монтаж и настройване на осветително тяло /без стойноста на 
осветителя/

бр 27 8,16 220,32

8 Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойноста на кутията/ бр 27 9,74 262,98

Р0003!г
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№ Наименование Мярка Колич. ед. цена СТОЙНОСТ

9 Изтегляне на кабел до 6тш 2 в тръби /без стойноста на кабела/ т 510 0,85 - 433,50

10 Изтегляне на кабел в стълб т 122 0,80

ОСОь-Г 
сг>

11 Направа на суха разделка на кабел НН до бмм2 бр 27 1,28 ,/ 34,56

12 Направа на суха разделка на кабел НН до 2,5мм2 бр 54 1,10 59,40

13
Направа на заземление с един заземител 1 1/2"-1,6 м. /без 
стойноста на заземителя/

бр 27 15,83 427,41

14
Измерване на преходно съпротивление на заземление с един 
заземител

бр 27 12,38 ч 334,26

Общо Строително-монтажни работи 7 105,38
ОБЩО 20 561,52

Изготвил:

0000396
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА 
СРЕДА В Ж.К. "ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА УЛИЦИ, ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С 

Ж.К. "БУЗЛУДЖА", ВКЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ/ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО 
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА СРЕДА ( ФАЗА 1 )"  В 

ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

П О ДО БЕКТ 1 "Г Р А Д С К А  С Р Е Д А  В Ж К  Ч О Л А К О В Ц И "

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА I ЕТАП

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР-

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

ЕД.

ЦЕНА

СТОЙНОСТ

ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПХ 70/80 НАДЗЕМЕН БДС EN 14384 - 7БР

ЗЕМНИ РАБОТИ

1 РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА м2 38,00 14,55 ' 552,90

2 ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0,60 ДО1.20М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00М В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ - 70% МАШИННО. м3 42,00 2,39 100,38

3 ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0,60 Д01,20М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00М В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ - 30% РЪЧЕН ИЗКОП. м3 17,50 8,38 146,65

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ИЗКОПА НА 2М ВЕРТИКАЛНО И ЗМ ХОР. 60% ОТ 
Т.З. м3 10,50 2,39 25,10

5 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ВОДОПРОВОД И ПЪРВИ ПЛАСТ. м3 4,50 23,54 105,93

6 КАМЕННА ФРАКЦИЯ ОТ 0,15 ДО 0.40ММ м3 55,00 16,24 893,20

7 ЗАСИПВАНЕ ТЕСЕН ИЗКОП С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 
0.20М.ОТ Т5,Т6. м3 59,50 9,19 546,81

8 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ЗАСИПВАНЕ 60%ОТ Т.7. м3 35,70 2,39 85,32

9 ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=ИЛИ<6М,Н= ИЛИ 
>2М В ЗЕМНА ПОЧВА. м2 76,00 5,94 451,44

10 МЕХАНИЗИРАНО НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ 
ПОЧВИ. м3 17,50 2,39 41,83

11 НАТОВАРВАНЕНА НА ТРАНСПОРТ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА . м3 6,00 5,62 33,72

12 ИЗВОЗВАНЕ НА СЪС САМОСВАЛ НА ИЗЛИШНИТЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
ДЕПО ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ОБЩИНАТА. м3 59,50 2,39 142,21

13 ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДАЦИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО 
ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ОБЩИНАТА. м3 6,00 2,39 14,34

14 ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД ЗА ПХ 70/80 НАДЗЕМЕН БДС EN 14384. м 26,00 1,92 49,92

15 ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА. м 26,00 0,99 25,74

16 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОД. м 26,00 1,00 26,00

МОНТАЖНИ РАБОТИ

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ РЕ-HD 09ОММ. м 26,00 12,77 332,02

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН 08ОММ С ОХРАНИТЕЛНА 
ГАРНИТУРА.

БР. 7,00 155,03 1085,21

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ 70/80 НАДЗЕМЕН БДС EN 14384 
/КОМПЛЕКТ/.

БР. 7,00 372,28 2605,96

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЕЛКИ ПХ и СК БР. 7,00 6,22 43,54

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ 08ОММ ЗА РЕ 
ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90ММ.

БР. 14,00 15,82 221,48

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА 09ОММ/1ОАТМ БР. 14,00 15,11 211,54

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТФ 08ОММ. БР. 7,00 18,26 127,82

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРЪЗКА ФС 08ОММ. БР. 14,00 14,89 208,46

ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 8 077,52

0000397
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В 

Ж .К. "ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ И Ц И , 
ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С Ж .К . "БУЗЛУДЖ А", 
ВКЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ/ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО  ОСВЕТЛЕНИЕ 

И ДОСТЪПНА СРЕДА ( ФАЗА 1 )"  В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

П О Д О Б Е К Т  1 " Г Р А Д С К А  С Р Е Д А  В  Ж К  Ч О Л А К О В Ц И "  

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА I ЕТАП

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО
ЕД.

ЦЕНА

СТОЙНОСТ

ПТОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ КЬМ ЖИЛ БЛОКОВЕ В Ж К ЧОЛКОВЦИ

ЗЕМНИ РАБОТИ

1 ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0,60 Д01,20М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00М В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ РЪЧНО / НЕУКРЕПЕН/.

М3 56,00 2,39 133,84

2 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ИЗКОПА НА 2М ВЕРТИКАЛНО И ЗМ ХОР. 60% ОТ 
Т.1. м3 33,60 2,39 У 80,30

3 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД КАНАЛ И ПЪРВИ ПЛАСТ. м3 21,00 23,54 494,34

4 КАМЕННА ФРАКЦИЯ ОТ 0,15 ДО 0.40ММ м3 35,00 16,24 568,40

5 ЗАСИПВАНЕ ТЕСЕН ИЗКОП С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 
0.20М.ОТ ТЗ.Т4. м3 56,00 9,19 514,64

6 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ЗАСИПВАНЕ 60%ОТ Т.5. м3 33,60 2,39 t 80,30

7 ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ НА 50М ХОРИЗОНТАЛНО 
РАЗСТОЯНИЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ. м3 56,00 10,72 600,32

8 МЕХАНИЗИРАНО НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ 
ПОЧВИ. м3 56,00 2,39 ■ 133,84

9 ИЗВОЗВАНЕ НА СЪС САМОСВАЛ НА ИЗЛИШНИТЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
ДЕПО ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ОБЩИНАТА. м3 56,00 2,39 133,84

10 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12,5 ПОДЛОЖЕН м3 3,00 96,44 289,32

11 ПРЕВОЗ БЕТОН Ф-КО СТР.ОБЕКТ Ц-30 СТР.5 Т.З АП.2 м3 3,00 5,25 ; 15,75

ОБЩО ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ 3 044,89

МОНТАЖНИ РАБОТИ

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф110ММ /ДЕБЕЛОСТЕЙНИ/ М" 119,00 6,67 793,73

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110ММ БР 53,00 9,07 480,71

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КОЛЯНО Ф110ММ БР 53,00 7,27 385,31

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДЪГА Ф110ММ БР 54,00 6,63 358,02

5
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА -20 /12ММ 
№1,№2,№3,№4,№5 и №6 С УЛЕЙ /ГОТ.ЕЛЕМЕНТИ/1_=1,00М В КВ.7

БР 391,00 66,48 25993,68

6
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА -20 /12ММ 
№1,№2,№3,№4,№5 и №6 С УЛЕЙ /ГОТ.ЕЛЕМЕНТИЛ.=1,00М В КВ.8 
ИЗТОК

БР 426,00 66,48 28320,48

7
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА -20/12ММ 
№1,№2,№3,№4,№5 и №6 С УЛЕЙ /ГОТ.ЕЛЕМЕНТИ/1_=1,00М В КВ.8- 
ЗАПАД

БР 250,00 66,48 16620,00

8 ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИЯ М' 108,00 15,88 1715,04

9 ПОДМАЗВАНЕ НА НОВИТЕ ВРЪЗКИ СЪС СТАРАТА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 102,00 5,25 ,• 535,50

10

ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА STANDARD 300 №2 С УЛЕЙ 
/ГОТ.ЕЛЕМЕНТИ/ L=1,00M„ КЛАС D400 И ТОЧКОВ ОТТОК 40/40СМ С 
ДВА ЕЛЕМЕНТА. /  ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
/

БР. 1,00 10821,28 10821,28

11
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛ / ПОМОЩНА 
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /

БР t  г 4 742,62 
/

742,62

...........  ' V 5000391
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

ЕД.

ЦЕНА

СТОЙНОСТ

12 ИЗПИТВАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ М' 119,00 1,12 133,28

ОБЩО МОНТАЖНИ РАБОТИ 86 899,65

ОБЩО КАНАЛИЗАЦИЯ 89 944,54

ПОМ ОЩ НИ КОЛИЧЕСТВЕНО -СТО ЙНОСТНИ СМЕТКИ I ЕТАП

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

ЕД.

ЦЕНА

СТОЙНОСТ

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛ

1 ДЕМОНТАЖ КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ 01ООММ. м 119,00 5,47 650,93

2 ДЕМОНТАЖ ПОДОВИ СИФОНИ 01ООММ. БР. 53,00 1,73 91,69

ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 742,62

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО
ЕД.

ЦЕНА

СТОЙНОСТ

ДЪЖДОПРИЕМНИ РЕШЕТКИ И ТОЧКОВ ОТТОК КЪМ УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗЕМНИ РАБОТИ

1 РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА м2 25,00 14,55 363,75

2 РАЗКЪРТВАНЕ НАТРОТАРНИ ПЛОЧКИ м2 6,00 3,57 21,42

3 ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0,60 ДО1.20М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00М В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ - 70% МАШИННО. м3 66,50 2,39 158,94

4 ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0,60 ДО1.20М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00М В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ - 30% РЪЧЕН ИЗКОП. м3 28,50 8,38 238,83

5 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ИЗКОПА НА 2М ВЕРТИКАЛНО И ЗМ ХОР. 60% ОТ 
Т.4. м3 17,00 2,39 40,63

6 ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ВОДОПРОВОД И ПЪРВИ ПЛАСТ. м3 10,00 23,54 235,40

7 КАМЕННА ФРАКЦИЯ ОТ 0,15 ДО 0.40ММ м3 85,00 16,24 1380,40

8 ЗАСИПВАНЕ ТЕСЕН ИЗКОП С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 
0.20М.ОТ Т6,Т7. м3 95,00 9,19 873,05

9 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ЗАСИПВАНЕ 60%ОТ Т.8. м3 57,00 2,39 136,23

10 ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=ИЛИ<6М,Н= ИЛИ 
>2М В ЗЕМНА ПОЧВА. м2 84,00 5,94 498,96

11 ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ НА 50М ХОРИЗОНТАЛНО 
РАЗСТОЯНИЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ. м3 12,00 10,72 128,64

12 НАТОВАРВАНЕНА НА ТРАНСПОРТ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКА . м3 28,50 5,62 160,17

13 ИЗВОЗВАНЕ НА СЪС САМОСВАЛ НА ИЗЛИШНИТЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
ДЕПО ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ОБЩИНАТА. м3 4,00 4,02 16,08

14 ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДАЦИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО 
ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ОБЩИНАТА м3 95,00 5,27 500,65

15 НАТОВАРВАНЕНА НА ТРАНСПОРТ ИЗЛИШНИТЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ м3 4,00 3,06 12,24

ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ 4 765,39

МОНТАЖНИ РАБОТИ

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ- ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 2200ММ. мл 36,00 38,14 1373,04

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ- ГОФРИРАНИ ТРЪБИ 016ОММ. мл 18,00 25,75 463,50

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ КОЛЯНО С200ММ БР 1,00 53,10 53,10

4
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА STANDARD 300 №2 
С УЛЕЙ /ГОТ.ЕЛЕМЕНТИ/ L=1,00M„ КЛАС D400.

БР 5,00 428,32 2 141,60

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОЧКОВ ОТТОК 40/40СМ . БР 2,00 198,88 397,76

6
ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧНА РЕВИЗИОННА PVC ШАХТА РШ С Н ДО 
2.00М 2400ММ

БР 1,00 475,48 475,48

- ±
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

ЕД.

ЦЕНА

СТОЙНОСТ

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧНА БЕТОНОВА PLU С Н ДО 3,00М/ 
СГЛОБЯЕМА/. БР 1,00 1034,79 1034,79

8 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ БР 1,00 2,68 2,68

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА ЛЕНТА. М' 54,00 0,99 53,46

10 ИЗПИТВАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ. М' 54,00 1,12 60,48

ОБЩО МОНТАЖНИ РАБОТИ 6 055,89

ОБЩО Дьждоприемни решетки и точков отток 10 821,28

РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА С800-Й00ММ

ЗЕМНИ РАБОТИ

1 ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2 ДО 10 М2 Н=ИЛИ<4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ- 
УШИРЕНИЕ ЗА ШАХТИ М3 5,00 8,38 41,90

2 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М 
ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО М3 5,00 8,38 41,90

3 МЕХАНИЗИРАНО НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ 
ПОЧВИ. М3 5,00 3,06 15,30

4 КАМЕННА ФРАКЦИЯ ОТ 0,15 ДО 0.40ММ М3 5,00 16,24 81,20

5 ЗАСИПВАНЕ ТЕСЕН ИЗКОП С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 
0.20М.ОТ Т5,Т6. М3 2,50 9,19 22,98

6 ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ НА 50М ХОРИЗОНТАЛНО 
РАЗСТОЯНИЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ. М3 5,00 10,72 53,60

7 КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ Ф>15СМ М2 7,00 12,04 84,28

8 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В25 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С (1>15СМ М3 1,50 107,64 161,46

9 ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА Й=2СМ М2 5,00 9,91 49,55

10 ПРЕВОЗ БЕТАН Ф-КО СТР.ОБЕКТ Ц-30 СТР.5 Т.З АП.2 м3 1,50 5,25 7,88

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ.БЕТОНОВ КОНУС С ЧУГУНЕН КАПАК ФЮОсм БР 1,00 542,56 542,56

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ.БЕТОНОВИ ТРЪБИ ЗА ШАХТИ ФЮОсм С 
МОНТ. ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА

БР 2,00 620,80 1241,60

ОБЩО РЕВИЗИОННА ШАХТА Ф300-600ММ 2 344,21
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ОБОСОБЕНА ПО ЗИЦИЯ!: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 
В Ж .К. "ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, 

ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С Ж .К. 
"БУЗЛУДЖА", ВКЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ/ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО  

ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА СРЕДА (ФАЗА 1)" В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

П О Д О Б Е КТ 1 " Г Р А Д С К А  С Р Е Д А  В  Ж К  Ч О Л А К О В Ц И "

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА етап 1

№ ВИДОВЕ РАБОТА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО ЕД.

ЦЕНА

СТОЙНОСТ

1. Доставка на декоративна растителност, 
тревна смеска и материали съгласно 
дендрологичната ведомост и проекта.

1. 1. Иглолистни дървета средноразмерни Бр. 15 55,12 826,80
2. 2. Широколистни дървета средноразмерни Бр. 67 49,61 3323,87
3. 3. Декоративни храсти средноразмерни Бр. 1376 1,66 2284,16
4. 4. Храсти за жив плет средноразмерни Бр. 4060 1,98 8038,80
5.8. Перенни цветя Бр. 692 2,76 1909,92
6.9. Тревна смеска (25 кг./дка за 9,6 дка) Кг. 240 12,13 2911,20

7.10. Тор изкуствена за затревяване (20 кг/дка за 9,6 
дка)

Кг. 192 2,20 422,40

8. 12. Колове за укрепване (2бр./шир. дърво) Бр. 134 2,20 294,80

Общо доставка декоративна растителност 20 011,95
II. Видове работа за засаждане на декоративна 

растителност, затревяване и първоначални 
грижи

1. 1.
Изкопаване на дупки 70/70/70 в средна почва 

II категория за иглолистни дървета
Бр. 15 4,19 62,85

2. 2.
Изкопаване на дупки 50/50/50 в средна почва 

II категория за широколистни дървета Бр. 67 3,09 207,03

3.3.
Изкопаване на дупки 40/40/40 в средна почва 

II категория за декоративни храсти
Бр, 1376 2,20 3027,20

4.5.

Разриване и оформяне терени за озеленяване 

при насипване до 10 м3 на средно разриваеми 

почви от камион (за затревен паркинг)
м3 70 21,92 1534,40

5.6. Доставка хумусна почва м3 70 25,47 1782,90

6. 7.
Машинно разкопаване на средни почви до 30 

см дълбочина с почистване на камъните, 

коренищата и бурените

Дка 2,3 239,40 550,62

(1000401
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№ ВИДОВЕ РАБОТА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО ЕД. стойност

7.8.
Разкопаване с кирка на чакълеста или силно 

уплътнена почва на дълбочина 25 см с 

почистване на плевелите и камъните

2
М 500 8,82 4410,00

8. 9.
Прекопаване с мотика и чистене на камъни и 

разбиване на буци
Дка 9,6 158,76 1524,10

9.10. Разрохкване с мотика на средни почви Дка 9,6 105,84 1016,06

10.11.
Подравняване и оформяне с гребло на 

разкопани терени в средни почви
Дка 9,6 70,56 677,38

11.12.
Доставка тревна смеска за парк и засяване на 

тревно семе ръчно
Дка 9,6 70,56 677,38

12. 13.
Зариване на посятото тревно семе с гребло

Дка 9,6 70,56 677,38

■ 13. 14.
Притъпкване с валяк на площта след засяване

Дка ' 9,6 70,56 677,38

14.15.
Наторяване на тревните площи с изкуствена 

тор чрез разхвърляне на тор (20 кг/дка) - ръчно Дка 9,6 33,08 317,57

15. 16.
Косене на новозасяти тревни площи 

еднократно с косачка
Дка 9,6 173,78 1668,29

16. 17.

Събиране на окосената трева с гребло и 

изнасянето й до място удобно за натоварване 

на превозното средство (първа коситба)
Дка 9,6 114,66 1100,74

17. 18.
Поливане на тревни площи с маркуч ( по 10 

л/м2) 5 пъти (9,6 дка х 5 = 48 дка)
Дка 48 148,47 7126,56

18. 19.
Засаждане на несвободнокоренови 

иглолистни дървета с бала от почва с 

диаметър на балата до 0,80 м

Бр. 15 3,09 / 46,35

19. 20.
Стабилизиране на засадени 

несвободнокоренови дървета с по три телени 

обтяжки (за иглолистните)

бр. 15 3,09 46,35

20. 21.

Засаждане на свободно коренови дървета с 

почистване на корените и оформяне на 

короната в дупки 50/50/50 см
бр. 67 3,09 207,03

21. 22.
Засаждане на декоративни храсти с 

почистване на корените и оформяне на 

короната в дупки 40/40/40/см

бр. 1376 1,10 1513,60

22. 27. Набиване на колове с пренасяне до 10 м бр. 134 1,10 147,40

23.28.
Връзване на дървета към колове с две 

превръзки (за широколистните дървета)
бр. 134 1,10 147,40

24. 29.
Поливане на новозасадени дървета с 30 л вода 

след засаждане (за всички дървета) бр. 82 4,10 336,20

25. 30.
Поливане на дървета по 50 л на 10 бр. дървета 

с водоноска и маркуч 5 пъти до приемане на 

обекта (82 бр. х 5 = 410 бр.)

бр. 410 4,25 1742,50

!>00 0 4 !'£
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№ ВИДОВЕ РАБОТА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО ЕД. стойност

26.31.

Поливане на храсти по 50 л на 10 бр. храсти с 

водоноска и маркуч 5 пъти до приемане на 

обекта (1376 бр. х 5 = 6880 бр.)
бр. 6880 0,26 1788,80

27. 33.
Засаждане на жив плет-двуредов (4060 бр. 

фиданки)
бр. 4060 0,97 3938,20

28. 34.
Засаждане на многогодишни цветя (перенни 

растения) 692 бр.
бр. 692 0,66 456,72

29. 37.
Затревяване на настилка от перфорирани 

бетонни плочи за паркинг
м2 438 1,98 867,24

Общо засаждане декоративна растителност 38 275,63
Общо паркоустройство 58 287,58
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: обект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В Ж.К. 

"ЧОЛАКОВЦИ": РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И 

ТРОТОАРИ И АЛЕИЙНА ВРЪЗКА С Ж.К. "БУЗЛУДЖА", ВКЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ/ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА СРЕДА ( ФАЗА 1)" В ГР.ВЕЛИКО

ТЪРНОВО.

ПОДОБЕКТ 2: ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ МЕЖДУ ЖК „ЧОЛАКОВЦИ” И ЖК „БУЗЛУДЖА” 
ОБЕКТ 2: ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ МЕЖДУ ЖК „ЧОЛАКОВЦИ” И ЖК „БУЗЛУДЖА”

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ Наименование Мярка Колич. Ед цена Стойност

1. Осветителна инсталация

1
Доставка на индиректен парков осветител 70W G12 IP65 Class I, к-кт с 
КМХЛ 70W

бр 32 176,35 5 643,20

2
Доставка на стоманотръбен стълб с фланец Н4м - тип парков, 
поцинкован прахово боядисан

бр 32 211,68 6 773,76

3 Доставка на анкерна група са стълб бр 32 28,67 917,44

4 Доставка на клемна кутия за стълб със стопяем предпазител бр 32 19,45 622,40

5 Доставка на заземителен кол бр 32 15,47 495,04

6 Доставка на кабел СВТ 5x4mm2 m 730 2,99 2182,70

7 Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2 m 128 0,72 92,16

8 Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm2 m 14 1,10 15,40

9 Доставка на тръба гофрирана 040 мм m 720 1,02 734,40

Общо осветителна инсталация 17 476,50

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен km 0,66 578,77 381,99

2
Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 4-та категория, обратно засипване и 
трамбоване

m 660 57,33 37 837,80

3 Направа на подложка за полагане на кабел m 660 18,10 11 946,00

4 Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка m2 10 74,11 741,10

5 Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойноста на тръбата/ m 660 7,71 5 088,60

6 Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб бр 32 55,18 1 765,76

7
Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойноста на 
стълба/

бр 32 133,49 4 271,68

8
Монтаж и настройване на осветително тяло /без стойноста на 
осветителя/

бр 32 25,14 804,48

9 Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойноста на кутията/ бр 32 28,02 896,64

10 Изтегляне на кабел до 6 т т 2  в тръби /без стойноста на кабела/ m 744 1,69 1 257,36

11 Изтегляне на кабел в стълб m 128 5,11 654,08
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12 Направа на суха разделка на кабел НН до бмм2 бр 64 6,97 446,08

13 Направа на суха разделка на кабел НН до 2,5мм2 бр 66 5,73 378,18

14
Направа на заземление с един заземител 1 1/2"-1,6 м. /без стойноста на 
заземителя/

бр 32 34,71 1 110,72

15 Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител бр 32 33,57 1 074,24

16 Демонтаж на уличен осветител от стълб до 9.5м бр 12 25,84 310,08

17 Демонтаж на конзола /рогатка/ - единична за стоманотръбен стьлб бр 12 11,47 137,64

18 Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип уличен бр 12 40,45 485,40

19 Демонтаж на усукан проводник m 350 3,09 1081,50

Общо строително-монтажни работи 70 669,33

Общо ЕЛЕКТРО 88 145,83

II. Видеонаблюдение
СПЕЧ ИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

1

16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери 
(4С1Р~5Мрх);входящ капацитет до 40Mbps; компресия Н.264; USB2.0 
порт; до 2xSATA твърди диска (до 4TB); HDMI + VGA мониторен изход; 
управление с мишка;регулируем обем на трафика по мрежа за всеки 
канал; наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон; безплатен CMS 
софтуер, 12Vdc;19"/1U. Поддържани IP камери: 
Hikvision/Axis/Panasonic/Samsung

бр 1,00 502,96 502,96

2 HDD SATA 1 ТВ бр 2,00 172,43 344,86

3

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 
30 м; 1.3 Мегапиксела (1280х960@25 кад/сек; HD 720р@25 кад/сек); 1/3" 
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); обектив 4 мм; 
механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream 
компресия с регулиране на трафика; за външен монтаж (IP66) -30-60С; 
12Vdc/PoE, к-кт със стойка за монтаж на стълб

бр 16,00 193,54 3 096,64

4 Суитч Cisco 10/100/1000 8Р бр 5,00 393,59 1 967,95

5 Кутии със скоба за монтаж на стълб, IP54 бр 5,00 257,48 1 287,40

6 Кабел S FTPcat.7 IP видеокамери
m

1 450,00 0,92 1 334,00

7 Захранващ блок 12Vdc бр 16,00 13,41 214,56

8 Проводник СВТ 3X1,5mm2 m 780,00 0,72 561,60

9 Доставка на тръба гофрирана 040 мм m 750,00 1,02 765,00

10 Табло метално стенен монтаж 600/800/300 бр 1,00 273,79 273,79

Общо спецификация на материалите 10 348,76

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

1 Изграждане на кабелни трасета [цена за метър] в тръбна мрежа m 2230,00 3,71 8 273,30

2 Монтаж, настройка инсталация 1Р камери система видеонаблюдение бр 16,00 1 622,88 25 966,08

3 Програмиране, пускане в експлоатация бр 1,00 1 887,48 1 887,48

т
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Общо строително-монтажни работи 36126,86

Общо ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 46 475,62

ч а с т : Архитектура

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

№ Наименование Мяри Колич. Ед цена Стойност

1 Демонтаж на метален парапет мл 370 19,41 7181,70

2 Разрушаване на суха каменна зидария м3 13 108,36 1 408,68

3 Изчукване на мазилка по стени м2 18 25,12 452,16

4 Разбиване на бетонова стена м3 4 108,36 433,44

5 Разбиване на бетоново корито м3 5 108,36 541,80

6 Натоварване и превоз на стоманобетонови фундаменти бр. 2 335,16 670,32

7 Прорязване на фуга в бетонова настилка мл 310 7,88 2442,80

8 Прорязване на фуга в бетонова стена мл 1 12,66 12,66

9 Почистване на затлачени отводнителни тръби ф150 и ф200 мл 11 39,69 436,59

10 Натоварване и превоз на строителни отпадъци м3 20 . 9,94 198,80

Общо демонтажни работи 13 778,95

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ

1 Декоративна стена от бетонни тела за цветарници тип 1 бр. 111 17,01 1 888,11

2 Декоративна стена от бетонни тела за цветарници тип 2 бр. 25 17,01 425,25

3 Мазилка по стени с циментопясъчен разтвор м2 107 36,78 3 935,46

4 Щампован бетон 2 см по стени м2 107 179,67 19 224,69

5 Цимента пясъчна замазка 3,5 см под настилки м2 1 451 19,23 27 902,73

6 Настилка с бетонови плочи 30/40/4,5 на р-р м2 1 292 36,60 47 287,20

7 Настилка с тактилни плочи 30/30/4,5 на р-р м2 193 53,92 10 406,56

8 Настилка с бетонови плочи 40/ 40 /5 на пясъчна основа 4 см м2 159 39,66 6 305,94

9
Настилка с бетонови плочи 30/ 40 /4,5 на пясъчна основа 4 см и тревна 
фуга

м2 4 42,50 170,00

10 Доставка, полагане и трамбоване на трошен камък м3 79 48,98 3 869,42

11 Отливане на бетонов бордюр 15/20см мл 15 77,99 1 169,85

12 Направа на канавка от цепен камък м2 36 117,53 4 231,08

13 Запълване около лампа с цепен камък фракции 20-50 см м2 4 114,00 456,00

14 Полагане на геотекстил под цветарници м2 111 3,38 375,18

15 Полагане на хидроизолационна мембрана м2 80 30,46 2 436,80

16 Бетонов отводнителен улей с 1_=50 см с поцинкована решетка 15/17/50см бр. 90 80,82 7 273,80
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17 Отводнителна решетка 40/40 за шахта бр. 1 84,89 84,89

18 Бетонов капак 60/80 на съществуваща шахта бр. 1 109,48 109,48

19 Поставяне на стоманена отводнителна тръба ф50 мл 16 29,77 476,32

20 Парапет от стоманени и дървени елементи с Н=96,5см по детайл мл 580 176,67 102468,60

21 Парапет от стоманени и дървени елементи с Н=40см по детайл мл 24 99,92 ' 2 398,08

22 Дървени пейки бр. 6 325,57 1 953,42

23 Кръгла маса от мозаечен бетон бр. 1 611,67 611,67

24 Столчета от мозаечен бетон бр. 4 168,02 672,08

25 Поставяне на указателни табели бр. 3 225,35 676,05

26 Поставяне на РУС тръба ф200 мл 0.3 25,23 7,57

27 Фугиране на настилка с плочи м2 1 644 7,68 12 625,92

28 Запълване на фуги с пълнител на полиуретанова основа мл 310 9,50 2 945,00

29 Възстановяване на асфалтова настилка м2 6 12,97 77,82

30 Натоварване и превоз на строителни отпадъци м3 15 9,94 149,10

Общо нови видове работи 262 614,07

Общо АРХИТЕКТУРА 276 393,02

част: П ар ко устр о й ств о

№ Ьа/мекс закг е Мярка | Колгяч. Ед цена Стойност

I.
Работи по рехабилитация на съществуващ терен и 
растителност

1. Разриване и оформяне на терен за озеленяване при насипване на почва м3 50 61,49 3 074,50

2.
Прекопаване с мотика, чистене на камъни, разриване на буци и 
изхвърляне на бурени

дка 1,3 317,52 412,78

3. Тесане на алеи, площадки, канавки, откоси и други площи и почистване м2 600 5,73 3 438,00

4. Грапене на тревни площи с гребло дка 1,5 141,12 211,68

5. Косене на бурени по алеи и откоси със събиране и изнасяне на тревата дка 3,5 887,04 3104,64

6. Събиране на отпадъци дка 1,5 141,12 211,68

7. Резитба короните на дърветата над 20 г. възраст бр. 15 108,49 1 627,35

8. Просветляване короните на дърветата бр. 40 44,10 1 764,00

9. Отсичане на изсъхнали дървета бр. 10 118,44 1 184,40

10. Резитба на храсти и изнасяне на отпадъците бр. 750 2,29 1 717,50

11. Събиране на клони след резитба на дървета бр. 1300 2,29 2 977,00
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12.
Натоварване ръчно, придружаване и разтоварване на клони, растителни 
отпадъци и др. с бордова кола м3 30 79,18 2 375,40

13. Почистване и метене на алей и площадки и изкарване на сметта дка 1,2 635,04 762,05

Общо работи по рехабилитация 22 860,98

II. Доставка, аранжиране на място, засаждане и 
първоначални грижи за новозасадена растителност

1.
Изкопаване на дупки, засаждане и укрепване на вечнозелени иглолистни 
дървета, посочени по вид и брой в дендрологичната ведомост

бр. 6 13,23 ' 79,38

2.
Изкопаване на дупки, засаждане и укрепване на широколистни дървета, 
посочени по вид и брой в дендрологичната ведомост

бр. 71 8,82 626,22

3. Засаждане на декоративни храсти бр. 80 6,62 529,60

4. Засаждане на почвопокривни храсти и перенни растения бр. 2250 6,62 14 895,00

Общо доставка растителност 16130,20

III.
Затревяване с предварителна почвообработка и 
първоначални грижи до първа коситба, включително 
доставка тревно семе (25 кг / дка)

м2 500 9,37 4 685,00

Общо затревяване 4 685,00

Общо ПАРКОУСТРОЙСТВО 43 676,18

част: Геодезия

№ Наименование Мярка Колич. Ед цена Стойност

1. Изкопни работи с багер в земни почви м3 133 4,79 637,07

2. О братни насипи от пръст,вклю чително трамбоване м3 11 18,21 7 200,31

3 Натоварване и превоз на земни маси м3 122 14,03 1711,66

Общо ГЕОДЕЗИЯ 2 549,04

част: Констр уктив н а

№ Наименование Мяр;.а Колич. Ед цена Стойност

1 Разбиване на съществуваща бетонова стена м3 2 71,19 142,38

2 Награпавяване на съществуващата настилка м2 750 2,79 2 092,50

3 Изкоп с багер в земни почви м3 155 4,79 742,45

4 Ръчен изкоп за подравняване м3 5 26,02 130,10

5 Обратен насип от пръст,включително трамбо-ване м3 8 18,21 145,68

6 Обратен насип от трошен камък .включително трамбоване м3 31 46,20 1 432,20

7 Натоварване и превоз на пръст със самосвал м3 160 12,40 1 984,00

8 Кофраж за основи и стени м2 221 42,54 9 401,34

9 Кофраж за бордове м2 183 42,54 7 784,82

10 Кофраж за плочи-мост м2 3 42,54 у 127,62
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11 Армировка В500 /В235/ кг 15568 3,86 60 092,48

12 Бетон за основи С20/25 м3 58 157,91 9158,78

13 Подложен бетон С12/15 м3 8 152,97 1 223,76

14 Армирана бетонова настилка С20/25 м3 182 161,08 2.9 316,56

15 Бетон за плочи С20/25 - мост м3 0,5 161,08 80,54

16 Добавка за суперпластификатор в бетона кг 745 7,06 5 259,70

17 Превоз на бетон м3 248,5 10,08 2 504,88

18 Натоварване и превоз на строителни отпадъци м3 20 9,94 1 198,80

Общо КОНСТРУКТИВНА 131818,59

ОБЩО ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ МЕЖДУ ЖК „ЧОЛАКОВЦИ” И ЖК „БУЗЛУДЖА” 589 058,28
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